URADNE OBJAVE
Občine Vransko
Vransko, 30. OKTOBER 2015

Številka 50/2015
2.

VSEBINA

V proračunu Občine Vransko za leto 2016 so sredstva za kulturo
namenjena za:

AKTI
1. LETNI PROGRAM kulture v občini Vransko za leto 2016

RAZPISI

– sofinanciranje društev in drugih neprofitnih organizacij,
– sofinanciranje javnih zavodov,
– financiranje in sofinanciranje kulturnih programov in prireditev
občinskega pomena,
– vzdrževanje in investicije v infrastrukturo, namenjeno za kulturno
dejavnost.

2. JAVNI RAZPIS za sofinanciranje letnega programa športa v
Občini Vransko za leto 2016

3.

3. JAVNI RAZPIS za sofinanciranje kulturnih dejavnosti v Občini
Vransko za leto 2016

Iz sredstev proračuna za namene iz 2. točke Letnega programa
kulture se bodo sofinancirale različne kulturne vsebine:

4. JAVNI RAZPIS za sofinanciranje socialno varstvenih
programov in programov drugih društev na območju Občine
Vransko v letu 2016

– dejavnosti in projekti (prireditve, predstave, ustvarjalne delavnice)
kulturnih društev in drugih neprofitnih organizacij,
– knjižnična in muzejska dejavnost,
– gledališka, plesna, glasbena dejavnost in programi abonmajskih
predstav,
– Javni sklad RS za kulturne dejavnosti,
– mediji in avdiovizualna kultura,
– prireditve občinskega pomena (večje prireditve, kulturni praznik,
pustni karneval, praznik dela, občinski praznik , dan državnosti, dan
samostojnosti in enotnosti …),
– varovanje in obnova kulturne dediščine,
- vzdrževanje, obnova in investicije v kulturno infrastrukturo.

5. JAVNI RAZPIS za sofinanciranje društev s področja
kmetijstva v letu 2016
6. JAVNI RAZPIS za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega
gospodarjenja z divjadjo v letu 2016

ZAPISNIKI
7. ZAPISNIK 7. redne seje občinskega sveta

Za financiranje navedenih vsebin je namenjenih 107.730,00 € kot
sledi:

8. ZAPISNIK 3. korespondenčne seje občinskega sveta
1.
2.
3.

AKTI
1. Letni program kulture v občini Vransko za leto 2016
Na podlagi 9. in 14. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa
za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13) in
16. člena Statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 17/10 in 53/10
ter Uradne objave Občine Vransko, št. 21/2012 in 46/2015), je
Občinski svet Občine Vransko na 8. redni seji dne 27. 10. 2015
sprejel
LET NI PROGR AM
kulture v Občini Vransko za leto 2016

4.
5.
6.
7.
8.
9.

08016 Vzdrževanje spominskih, sakralnih
objektov
08031 Obnova cerkev sv. Mihaela
08004 Medobčinska splošna knjižnica
Žalec
08028 Ljubiteljska kultura
08032 Javni sklad RS za kulturne
dejavnosti, OI Žalec
08005 Investicijsko vzdrževanje
Kulturnega doma Vransko
08033 Gasilski muzej Vransko, najemnine
in zakupnine za poslovne objekte (PGD
Prekopa)
04023 ZKTŠ Vransko, tekoči transferi v
javne zavode – del
09004 OŠ Vransko, tekoči transferi v
javne zavode - del

10.

08020 Prireditve ob državnih praznikih

11.

080021 Ostale občinske prireditve

1.
Letni program kulture v Občini Vransko za leto 2016 opredeljuje
redno dejavnost, programe in projekte, ki se sofinancirajo in
investicije, ki so financirane s sredstvi občinskega proračuna, ter
višino in namen sredstev predvidenih v občinskem proračunu.
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Skupaj: 107.730,00 €

5.000,00 €
12.000,00 €
36.000,00 €
6.300,00 €
360,00 €
1.200,00 €
5.040,00 €
24.596,00 €
3.514,00 €
6.220,00 €
7.500,00 €
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4.

4. Objava javnega razpisa

Delitev sredstev predvidenih za sofinanciranje redne dejavnosti in
projektov iz 3. točke Letnega programa kulture pod zaporedno
številko 4 - Ljubiteljska kultura, bo potekala na podlagi prijav na
razpis za sofinanciranje kulturnih dejavnosti.

Razpis se objavi na oglasni deski Občine Vransko, spletni strani
Občine Vransko in v Uradnih objavah Občine Vransko.

5.

Rok za oddajo prijav in vseh zahtevnih dokumentov je 30. 11. 2015,
do 12. ure, osebno ali priporočeno po pošti na naslov: Občina
Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko.

Program, ki ga ne določa Letni program kulture, se lahko izjemoma
sprejme v sofinanciranje. Občina financira projekt iz drugih
proračunskih postavk in če je neogibno nujno zaradi kratkega časa,
ki je na razpolago za odločitev o financiranju, na podlagi drugega
odstavka 102. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za
kulturo.
Številka: 610/2015
Vransko, 27. 10. 2015

Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

5. Rok in način za oddajo vlog

Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako NE ODPIRAJ
»Javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa v Občini
Vransko za leto 2016« z navedbo naslova pošiljatelja na hrbtni strani
kuverte.
6. Datum odpiranje vlog
Odpiranje vlog bo izvedeno 1. 12. 2015.

RAZPI SI
2. Javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa v
Občini Vransko za leto 2016

7. Izid javnega razpisa
Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje 45 dni
po datumu, ki je določen za predložitev vlog.
8. Informacije

Na podlagi 8. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa
športa v Občini Vransko (Ur. list RS, št. 14/10) Občina Vransko
objavlja
JAV NI RAZ PIS
za sofinanciranje letnega programa športa
v Občini Vransko za leto 2016

Razpisno dokumentacijo dobijo zainteresirani vlagatelji na spletni
strani Občine Vransko, na spletni povezavi:
http://www.vransko.si/aktualni-javni-razpisi-narocila-in-objave/
Vse dodatne informacije lahko dobijo vlagatelji v pisarni Zavoda za
kulturo, turizem in šport Vransko, tel. 03 703 12 11 ali po e-pošti:
suzana.felicijan@vransko.si.

1. Predmet in ciljna skupina javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programa športa v Občini
Vransko.
Ciljna skupina javnega razpisa so:
- športna društva,
- zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva s
sedežem v občini.
2. Namen in cilj javnega razpisa
A) Sofinancirajo se naslednje vsebine programov (v nadaljevanju:
vsebine):
- interesna športna vzgoja otrok, mladine in študentov, ki se
prostovoljno ukvarjajo s športom zunaj obveznega
izobraževalnega programa,
- športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in
vrhunski šport,
- športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami,
- kakovostni šport,
- vrhunski šport,
- športna rekreacija,
- šport invalidov.
B) Sofinancirajo se naslednje razvojne in strokovne naloge (v
nadaljevanju: naloge):
- šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov,
- delovanje športnih društev in občinske športne zveze,
- športne prireditve,
- športni objekti,
- informacijski sistem na področju športa,
- priznanja športnikom in športnim delavcem.
3. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago iz javnega razpisa
Za dejavnost športnih društev in klubov je na voljo 32.190,00 EUR.

Številka: 4302-8/2015-05
Vransko, 30. 10. 2015

Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

3. Javni razpis za sofinanciranje kulturnih dejavnosti v Občini
Vransko za leto 2016
Na podlagi 8. člena Pravilnika o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v
Občini Vransko (Uradni list RS 14/2010) Občina Vransko objavlja
JAV NI RAZ PIS
za sofinanciranje kulturnih dejavnosti
v Občini Vransko za leto 2016
1. Predmet in ciljna skupina javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje naslednjih programov
ljubiteljske kulture:
- glasbena dejavnosti (vokalna in instrumentalna glasba),
- gledališka in lutkovna dejavnost,
- knjižna, literarna in likovna dejavnost,
- spletna, video, fotografska in filmska dejavnost,
- baletna, plesna ali folklorna dejavnost.
2. Namen in cilj javnega razpisa
Iz proračuna Občine Vransko se praviloma sofinancirajo naslednje
vsebine:
- poslovanje in redna dejavnost registriranih kulturnih društev
oziroma njihovih sekcij in kulturna dejavnost drugih društev, ki so
registrirana tudi za kulturno dejavnost,
- kulturne prireditve in projekti, ki so v interesu občine,
- kulturna dejavnost predšolske in osnovnošolske populacije, vendar
le v delu, ki v Letnem programu kulture v Občini Vransko za leto
2016 presega vzgojno izobraževalne programe,
- izobraževanje strokovnih kadrov za potrebe ljubiteljske kulturne
dejavnosti,
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- nakup in vzdrževanje
vzdrževanje prostorov,
- kulturna izmenjava.

opreme
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3. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago javnega razpisa
Za sofinanciranje programov ljubiteljske kulture bo predvidoma iz
sredstev proračuna za leto 2016 namenjeno 6.300,00 €.

B. proračunska postavka 1804 9004 - programi drugih posebnih
skupin 2.250,00 EUR;
C. proračunska postavka 2004 9006 - programi varstva drugih
ranljivih skupin 5.200,00 EUR, od tega:
C1 programi letovanja socialno in zdravstveno ogroženih
otrok 1.100,00 EUR,
C2 programi ostalih ranljivih skupin 1.000,00 EUR,
C3 programi humanitarnih organizacij 3.100,00 EUR.

4. Objava javnega razpisa

2. Na razpisu lahko sodelujejo:

Razpis se objavi na oglasni deski Občine Vransko, spletni strani
Občine Vransko (www.vransko.si) in v Uradnih objavah Občine
Vransko.

A - druga društva, zavodi, zveze, ki izvajajo programe kot podporo
posebnim skupinam (npr. veteranske organizacije, društva za
vrednote NOB ipd);

5. Rok in način za oddajo vlog

B - druga društva in zveze, ki izvajajo občinske programe za
izboljšanje kvalitete življenja ter druge pomembne programe za
občane Občine Vransko (npr. Društvo upokojencev, Univerza za
tretje življenjsko obdobje ipd);

Rok za oddajo prijav in vseh zahtevanih dokumentov je 30. 11.
2015, do 12. ure, osebno ali priporočeno po pošti, na naslov: Občina
Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko.
Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako NE
ODPIRAJ»Javni razpis za sofinanciranje kulturnih dejavnosti v
Občini Vransko za leto 2016« z navedbo naslova pošiljatelja na
hrbtni strani kuverte.
6. Datum odpiranja vlog
Odpiranje vlog bo izvedeno 1. 12. 2015.
7. Izid javnega razpisa
Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje 45 dni
po datumu, ki je določen za predložitev vlog.
8. Informacije
Razpisno dokumentacijo dobijo zainteresirani vlagatelji na spletni
strani Občine Vransko, na spletni povezavi:
http://www.vransko.si/aktualni-javni-razpisi-narocila-in-objave/

C1 - druga društva, zavodi, zveze, zasebne ustanove in zasebniki, ki
organizirajo in izvajajo programe letovanja socialno in zdravstveno
ogroženih otrok; (npr. ŽU Griže, DPM);
C2 - invalidske organizacije kot prostovoljne in neprofitne
organizacije, ki jih v skladu z zakonom ustanovijo invalidi ali drugi
posamezniki, da v njih izvajajo posebne socialne programe in
storitve, utemeljene na značilnostih invalidnosti po posameznih
funkcionalnih okvarah, ki ogrožajo položaj invalidov in občanov
Občine Vransko in
- druga društva, zavodi, zveze, zasebne ustanove in zasebniki, ki
izvajajo občinske programe na področju sociale, zdravstva ali
občinske programe izboljšanja kvalitete življenja ter druge
pomembne programe za občane Občine Vransko.
Izvajanje programov se mora nanašati na območje Občine Vransko
oziroma na njene občane; (npr. MDI, Sonček, Društvo slepih in
slabovidnih, Društvo ledvičnih bolnikov ipd.);

Vse dodatne informacije lahko dobijo vlagatelji v pisarni Zavoda za
kulturo, turizem in šport Vransko, tel. 03 703 12 11 ali po e-pošti:
suzana.felicijan@vransko.si.

C3 -organizacije za samopomoč in dobrodelne organizacije kot
prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih v skladu z zakonom
ustanovijo posamezniki ali verske skupnosti, z namenom, da bi
reševale socialne stiske in težave občanov.

Številka: 4302-6/2015-05
Vransko, 30. 10. 2015

3. V letu 2016 bo Občina Vransko sofinancirala naslednje
naloge in programe:

Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

4. Javni razpis za sofinanciranje socialno varstvenih programov
in programov drugih društev na območju Občine Vransko v letu
2016
Na podlagi 6. člena Pravilnika o sofinanciranju socialno varstvenih
programov in programov drugih društev na območju Občine Vransko
(Ur. l. RS, št. 14/10) razpisuje Občina Vransko
JAV NI RAZ PIS
za sofinanciranje socialno varstvenih programov in programov
drugih društev na območju Občine Vransko v letu 2016

- sofinanciranje programov in projektov humanitarnih društev in
organizacij, ki delujejo v javnem interesu na področju socialnega
varstva;
- sofinanciranje letovanja zdravstveno in socialno ogroženih otrok;
- sofinanciranje skupin ostarelih za samopomoč;
- sofinanciranje programov zdravstvene preventive in vzgoje,
- organiziranje prostovoljnega dela z vsemi generacijami;
- delovanje društev, zavodov, zvez, ki izvajajo programe, ki niso
aktivnega komercialnega značaja in ne spadajo med projekte
kulturnih društev in predstav, športnih tekmovanj, izobraževanja,
področja turizma, požarnega varstva in se njihova dejavnost ne
sofinancira iz drugih proračunskih postavk.

1. Predmet javnega razpisa

4. Predlagatelji programov morajo ob prijavi posredovati
naslednje podatke:

so finančna sredstva iz proračuna Občine Vransko za izvajanje
nalog/programov na področju socialnega varstva in programov
drugih društev, organizacij in zvez za leto 2016.

a) izpolnjen obrazec in vlogo za prijavo na javni razpis s prilogami
(na voljo na spletni strani Občine Vransko, na spletni povezavi
http://www.vransko.si/aktualni-javni-razpisi-narocila-in-objave/).

Za izvajanje razpisanih programov bo Občina Vransko v Odloku o
proračunu Občine Vransko za leto 2016 zagotovila sredstva v višini
7.950,00 EUR:

b) dokazilo, da imajo sedež na območju Občine Vransko oz. da
delujejo tudi na območju Občine Vransko in odločbo o registraciji
društva;

A. proračunska postavka 1804 9001 - programi veteranskih
organizacij 500,00 EUR;

c) poročilo o delu in finančno poročilo za leto 2015, če je program bil
sofinanciran s strani občinskega proračuna v letu 2015, potrjeno na
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ustreznem organu društva; (v kolikor še ni potrjeno, potem za leto
2014)

5. Javni razpis za sofinanciranje društev s področja kmetijstva v
letu 2016

d) davčno številko in številko transakcijskega računa;

Na podlagi 6. člena Pravilnika o sofinanciranju socialno varstvenih
programov in programov drugih društev na območju Občine Vransko
(Ur. l. RS, št. 14/10) objavlja Občina Vransko

e) program dela in finančni načrt za leto 2016;
f) dokazilo, da imajo urejeno evidenco o članstvu, podatke o številu
članov društva, seznam članov z območja Občine Vransko ter
podatke o višini članarine.
Za izvedbo posameznih programov morajo predlagatelji posredovati
naslednje podatke:
a) popolno ime in naslov izvajalca programa oziroma projekta;
b)
opis
vsebinskega
programa
za
vsako
aktivnost/dejavnost, iz katerega bodo razvidni tudi
učinki, s prikazom posameznih stroškov;

prijavljeno
pričakovani

c) finančni načrt (kalkulacija) in prikaz stroškov po posameznih
elementih ter vire financiranja;
d) časovno dinamiko realizacije projekta.
Vsebina prijavljenega programa mora ustrezati razpisanemu
področju, ne pa drugim področjem delovanja društva, sicer vloga ne
bo uvrščena v obravnavo.
5. Merila za dodelitev sredstev:
- popolna dokumentacija - pogoj;
- sedež društva ali podružnice je na območju Občine Vransko
oziroma je program dejavnosti zastavljen tako, da organizacija
vključuje v program člane iz Občine Vransko;
- vključenost članov iz Občine Vransko;
- kvaliteta programov (množičnost vključevanja, sodelovanje z
okoljem, rezultati udejstvovanj na različnih področjih...).
6. Rok za predložitev prijav in vseh zahtevanih dokumentov
je 30. 11. 2015, do 12. ure osebno ali priporočeno pošto, na naslov:
Občina Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko. Prijave morajo biti
oddane v zaprti kuverti z oznako »Javni razpis za programe
socialnega varstva in programe drugih društev 2016« z navedbo
naslova pošiljatelja na hrbtni strani kuverte.
7. Odpiranje vlog
Odpiranje vlog bo izvedeno 1. 12. 2015.
8. Postopek in izid javnega razpisa
Strokovna komisija, ki jo za ta razpis imenuje župan, po zaključku
javnega razpisa pregleda predloge, prispele na razpis in opravi vsa
potrebna dejanja, določena s Pravilnikom. Če ugotovi, da predlog ni
popoln, pozove predlagatelja, da ga v roku pet dni od prejema
dopolni.
Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj v roku ni dopolnil, se s sklepom
zavržejo.
Na predlog komisije direktor občinske uprave s sklepom o izidu
razpisa obvesti vse prijavljene na razpis najkasneje v roku 45 dni po
datumu, ki je določen za predložitev vlog. Po preteku pritožbenega
roka bodo z izbranimi izvajalci sklenjene pogodbe o sofinanciranju.
9. Dodatne informacije
v zvezi z razpisom lahko dobite pri Suzani Felicijan Bratož, tel.
03/703 12 11 ali po e-pošti: suzana.felicijan@vransko.si
Številka: 4302-7/2015-05
Vransko, 30. 10. 2015

Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

JAV NI RAZ PIS
za sofinanciranje društev s področja kmetijstva
v letu 2016
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje društev s področja
kmetijstva v letu 2016.
Upravičenci so društva in združenja s področja kmetijstva v Občini
Vransko, ki so upravičena do sredstev za aktivnosti, izvedene v letu
2016.
2. Razpisana sredstva
V proračunu Občine Vransko bodo za leto 2016 so v okviru postavke
»11032 Sofinanciranje društev s področja kmetijstva«, zagotovljena
sredstva v višini 3.000,00 EUR.
3. Pogoji za pridobitev sredstev
Na javni razpis se lahko prijavijo društva in združenja s področja
kmetijstva, ki morajo izpolnjevati enega od naslednjih pogojev:
– sedež na območju Občine Vransko,
– sedež izven Občine Vransko, če so v društvu registrirani člani iz
Občine Vransko,
– sedež izven Občine Vransko, če je aktivnost društva usmerjena na
območje Občine Vransko in je v interesu Občine Vransko.
4. Potrebna dokumentacija
Prijavitelji oddajo vlogo za pridobitev sredstev. Izpolnjena vloga na
obrazcu iz razpisne dokumentacije mora biti opremljena z datumom,
podpisana in žigosana.
Razpisno dokumentacijo dobijo zainteresirani vlagatelji na spletni
strani Občine Vransko, na spletni povezavi
http://www.vransko.si/aktualni-javni-razpisi-narocila-in-objave/
Vlogi morajo biti priložena naslednja dokazila in dokumentacija:
– dokazilo o registraciji društva,
– seznam članov društva iz Občine Vransko,
– poročilo o delu v preteklem letu,
– letni finančno ovrednoten program dela,
– izjava o točnosti navedenih podatkov,
– izjava, da prijavitelj za ta namen v tekočem letu še ni prejel
državnih sredstev; če pa je, navede višino sredstev.
5. Način obravnave vlog
Prispele vloge bo obravnavala komisija, imenovana s strani župana.
O dodelitvi sredstev upravičencem bo izdan sklep o višini odobrenih
sredstev.
6. Način in rok za predložitev vlog za dodelitev sredstev
Prijavitelji lahko vloge oddajo na Občini Vransko, Vransko 59 ali pa
jih pošljejo priporočeno po pošti, v zaprtih ovojnicah, opremljene na
hrbtni strani ovojnice z naslovom prijavitelja in na prednji strani
ovojnice z označbo »Ne odpiraj – javni razpis za sofinanciranje
društev s področja kmetijstva v letu 2016«, na naslov: Občina
Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko.
Rok za predložitev vlog za dodelitev sredstev je 23. 11. 2015, do 12.
ure.
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Številka 50/2015 – 30. 10. 2015

7. Rok za objavo izida javnega razpisa

Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom sredstev se
uredijo s pogodbo.

Po odprtju se vloga pregleda in ugotovi ali je popolna. Če vloga ni
popolna, se vlagatelja pisno pozove k njeni dopolnitvi. Rok za
dopolnitev vloge je največ 8 dni od dneva prejema poziva za
dopolnitev. Po prejemu dopolnitve se vloga in dopolnitev vloge
ponovno pregledata. Nepopolna vloga, ki jo vlagatelj v navedem
roku ne dopolni v celoti, se zavrže. Prav tako se zavrže tudi vloga,
katere dopolnitev je bila poslana prepozno.

Številka: 4302-05/2015-04
Vransko, 30.10. 2015

Komisija bo najkasneje v roku 15 dni od zaključka javnega razpisa
županu predlagala upravičence.

Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v roku 45 dni od
dneva odpiranja prispelih vlog.

Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

O izbiri upravičencev bo odločil župan z odločbo. Vlagateljem
neodobrenih vlog se izda odločba o zavrnitvi.
6. Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega
gospodarjenja z divjadjo v letu 2016
Občina Vransko vabi vse zainteresirane lovske družine, da oddajo
svojo vlogo za prijavo na Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti
trajnostnega gospodarjenja z divjadjo v letu 2016.
Javni razpis se izvaja na podlagi Odloka o porabi koncesijske
dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo (Uradne objave
Občine Vransko št. 10/2011).
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti trajnostnega
gospodarjenja z divjadjo, in sicer ukrepov odvračanja divjadi in
varovanja travnikov in pašnikov in drugih kmetijskih pridelkov pred
divjimi prašiči. S tem želimo vzpodbuditi upravljavce lovišč k še
boljšemu trajnostnemu upravljanju z divjadjo in loviščem in
preprečevanju škod na kmetijskih zemljiščih.
Občina Vransko bo v ta namen zagotovila povračilo tretjine
porabljenih sredstev za izvedene ukrepe v tekočem letu do višine
771,76 €.

Pogodba o sofinanciranju se sklene najkasneje v osmih dneh od
dokončnosti odločbe o izbiri upravičenca. Če v tem roku ne pride do
sklenitve pogodbe o sofinanciranju iz razlogov, ki so na strani
upravičenca, odločba o izboru upravičenca za posamezno lovišče
preneha veljati.
Številka: 4302-10/2015-04
Vransko, 30.10. 2015

Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

ZAPISNIKI
7. Zapisnik 7. redne seje občinskega sveta
Z APISNIK
7. redne seje Občinskega sveta Občine Vransko,
ki je bila v torek 22. september 2015, ob 20. uri v dvorani
Inovacijskega centra za razvoj alternativnih virov energije,
Vransko 66a.

NAVODILO VLAGATELJEM ZA IZDELAVO VLOGE
• Ugotovitev prisotnosti (lista prisotnosti priložena zapisniku)
Vloga mora biti izdelana in oddana v skladu z Javnim razpisom za
sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo v letu
2016, ki je bil objavljen dne 30. 10. 2015 v Uradnih objavah Občine
Vransko št. 50/2015, na spletni strani Občine Vransko
www.vransko.si in na oglasni deski Občine.
Vloga mora biti izpolnjena čitljivo .
Vloga je popolna če:
- je izpolnjen in priložen obrazec: PRIJAVA NA RAZPIS;
- je izpolnjen in priložen obrazec: IZJAVA VLAGATELJA O
IZPOLNJEVANJU POGOJEV IN PARAFIRANO POGODBO

- člani Občinskega sveta (ob 20.00): Anica Jagodič, Maja Presekar,
Ervin Pepel, Marjan Pečovnik, Ivan Kokovnik, Jože Matko, Ksenija
Rovan Krivec, Vid Križnik, Sonja Cencelj, Alenka Lebeničnik in
Monika Ferme
Ostali navzoči:
- Nadzorni odbor: Božena Macarol in Simona Kropivšek
- Občina Vransko: Franc Sušnik, župan, Petra Slatinšek SOU in
Mateja Godler, OU
Po uvodnem pozdravu župan ugotovi, da je ob 20. uri prisotnih vseh
11 članov občinskega sveta.

Vse obrazce, ki so sestavni del tega razpisa, si mora vlagatelj
pridobiti sam iz spletne strani občine in sicer na spletnem naslovu
http://www.vransko.si/aktualni-javni-razpisi-narocila-in-objave/

• Sprejem dnevnega reda

Pisna vloga mora biti v zaprti ovojnici označena z natančno oznako
na sprednji strani:
- ne odpiraj - javni razpis za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega
gospodarjenja z divjadjo;
- ime lovišča, na katerega se vloga nanaša.

Župan predlaga razširitev dnevnega reda 7. redne seje Občinskega
sveta Občine Vransko in sicer tako, da se na dnevni red uvrsti nova
točka 7 dnevnega reda, ki se glasi: » Sprejem mnenja o kandidatki
za ravnateljico OŠ Vransko-Tabor«in nova točka 9 dnevnega reda,
ki se glasi: »Vloga Lovske družine Vransko za sofinanciranje fasade
na lovskem domu Vransko- predlog Odbora za kmetijstvo«

Na ovojnici mora biti naslov vlagatelja.

Ostale točke se ustrezno preštevilčijo.

Pisno vlogo z vso zahtevano dokumentacijo mora vlagatelj poslati po
pošti na naslov: OBČINA VRANSKO, VRANSKO 59, 3305
VRANSKO ali jo osebno vložiti v tajništvu občine.

Pripomb na podani predlog razširitve dnevnega reda ni, zato sledi
glasovanje za razširitev dnevnega reda z novima točkama 7 in 9:
- 11 glasov ZA, 0 glasov PROTI

ROK ZA ODDAJO VLOGE je 13.11. 2015 do 10.00 ure.

Župan ugotovi, da je bil sprejet:

POSTOPEK ZA IZBOR

Sklep št. 88
Občinski svet Občine Vransko sprejme razširitev dnevnega
reda z novima točkama 7» Sprejem mnenja o kandidatki za
ravnateljico OŠ Vransko-Tabor« in 9 »Vloga Lovske družine
Vransko za sofinanciranje fasade na lovskem domu Vranskopredlog Odbora za kmetijstvo«.

Vloge se bodo odpirale po končanem javnem razpisu, to je 13.11.
2015 ob 11.00 uri. Odpiranje vlog ni javno. Vloge bo pregledala
tričlanska komisija, ki jo za ta namen imenuje župan.
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Številka 50/2015 – 30. 10. 2015
Sledi še glasovanje za sprejem dnevnega reda:
- 11 glasov ZA, 0 glasov PROTI

URADNE OBJAVE Občine Vransko
č) Jože Matko
- Ali se pripravljajo kakšni razpisi za obnovo cest in koliko je še
odprtih nujnih sanacijskih del, kot so npr. plazovi in ceste?

Župan ugotovi, da je bil sprejet:
Sklep št. 89
Sprejme se naslednji dnevni red 7. redne seje:
1. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 6. redne seje z dne
16.6.2015 in 2. korespondenčne seje, ki je potekala od 2.7.2015
do 3.7.2015
2. Pobude in vprašanja svetnikov
3. Zaključni račun Občine Vransko za leto 2014 – nadaljevanje
prekinjene točke 6 (5. RS OS)
4. Seznanitev s poročilom o polletnem poslovanju Občine
Vransko za leto 2015
5. Letni program športa za leto 2016
6. Merila za vrednotenje programov športa v Občini Vransko za
leto 2016
7. Sprejem mnenja o kandidatki za ravnateljico OŠ VranskoTabor
8. Premoženjsko pravne zadeve
8.1. Ukinitev javnega dobra na nepremičnini parcelna št. 814/1
k.o. Tešova
9. Vloga Lovske družine Vransko za sofinanciranje fasade na
lovskem domu Vransko- predlog Odbora za kmetijstvo
10. Razno
Ad1 Pregled sklepov in potrditev zapisnika 6. redne seje z dne
16.6.2015 in 2. korespondenčne seje, ki je potekala od 2.7.2015
do 3.7.2015
Na predložena zapisnika ni bilo podanih pripomb.
Sledi glasovanje za potrditev zapisnika:
- 11 glasov ZA, 0 glasov PROTI
Župan ugotovi, da je bil sprejet:
Sklep št. 90
Občinski svet Občine Vransko potrdi zapisnik 6. redne seje z
dne 16.6.2015 in zapisnik 2. korespondenčne seje, ki je potekala
od 2.7.2015 do 3.7.2015, v predloženem besedilu.
Ad2 Pobude in vprašanja svetnikov
a) Vid Križnik
- Kaj se lahko uredi v zvezi s problematiko parkiranja avtomobila pri
piceriji Golobček, Vransko 31, v času prihoda otrok v šolo in iz šole?
Župan odgovori, da je v skladu z našim prometni redom na omenjeni
lokaciji prepovedano parkiranje od 6.00 zjutraj do 15.00 popoldne, v
kolikor se bo problem pojavljal pogosteje se bo o tem obvestilo
Medobčinsko redarsko službo, kar lahko stori tudi vsak občan sam.

Župan pove, da se žal za obnovo cest in tudi za karkoli drugega ne
pripravljajo nobeni razpisi, razvojni program 2014-2020 še ni
operativen, mogoče bodo prvi razpisi v prvi polovici naslednjega leta.
Kar se tiče plazov je občina pridobila sredstva in zaključila sanacije
treh plazov (plaz pod stanovanjskim objektom Kosem, plaz na
lokalni cesti v Zahomcah in plaz Poljanšek na cesti v sp. Limovce).
Pripravljeni so še projekti za Zaplanino 2, plaz Dolinšek. Na cestah
je najbolj kritičen plaz na GC do domačije Cencelj v Jeronimu in
vdor na cesti v zgornjo Zaplanino, druge kritične zadeve pa so
sanirane.
d) Alenka Lebeničnik
- Kakšne so možnosti, da bi občina Vransko lahko komu financirala
študij v tujini?
Župan pove, da to bi bilo sicer koristno in dobro, vendar ocenjuje, da
za to vrstno financiranje ni možnosti, občina pa se bo ponovno
priključila regijski štipendijski shemi, kot je bilo do sedaj, kjer se je
sofinanciralo četrtino štipendij, za tiste dijake deficitarnih poklicev, ki
so se te sheme poslužili.
e) Ervin Pepel
- Kakšna je možnost znižanja glasnosti zvonenja cerkvenih zvonov?
Župan pove, da je bil problem s strani nekaterih posameznikov že
enkrat izpostavljen, da pa postavljenega vprašanja ne razume in ne
želi komentirati.
f) Sonja Cencelj
- Kdaj se bo pričela sanacija ceste na relacija Prapreče – Vologa?
Župan pove, da je ta odsek v dolžini 330m iz vidika prometne
varnosti v tako slabem stanju, da je nujno potrebno pristopiti k
sanaciji, poteka že postopek oddaje del in takoj ko bo izbran
izvajalec boste tudi obveščeni, predvidoma se naj bi z deli pričelo v
mesecu septembru.
- Kako je s čiščenji vseh treh propustov na Kaleh (LC 490 112
Prapreče-Lipa) ?
Župan pove, da je bil pri čiščenju vseh treh propustov navzoč, tako,
da so dela bila že opravljena. Na območju celotne občine se letno
očisti okoli 200 propustov, vsaj 10% se jih namerno takoj nazaj
zasuje. Problem pri omenjeni propustih pa je ob večjih nalivih, ko
meteorna voda nanaša ogromne količine materiala v propuste in s
tem onemogoči njihovo funkcionalnost.

b) Anica Jagodič poda pobudo starejših za montažo ograje na
stopnišču pred glavnim vhodom v Zdravstveno postajo Vransko.

- Kako je s čiščenjem jaškov na cesti v »Borštah« (LC 490 111
Vransko-Prapreče) in kakšna je možnost pogostejšega čiščenja le
teh?

Župan meni, da je pobuda utemeljena in bo posredovana vodstvu
Zdravstvene postaje Vransko oz. Zdravstvenemu domu« Jožeta
Potrate »Žalec.

Župan pove, da ima občina Vransko cca. 120 km cest in tri ljudi, ki
so operativni in lahko delajo na cestah, ta dela so se opravljala že
vsaj 4-krat v tem letu. Zadeva bo posredovana koncesionarju.

c) Marjan Pečovnik
- Kakšne so novosti v zvezi z izgradnjo suhega zadrževalnika za
vodo?

- Kakšne so možnosti za najem mulčerja, ki bi brežine zmulčil širše ?

Župan pove, da je Ministrstvo oddalo dela za izdelavo idejnega
načrta petim različnim podjetjem, ki so že izvajala dela na terenu,
bile so narejene geološke raziskave, dela se študija poplavne
varnosti študija vplivov na okolje. Kot priloga k temu odgovoru, bo
naknadno posredovan dopis Ministrstva za okolje in prostor na
katerem so zabeleženi vsi podatki o izvajalcih. Kontaktni osebi v
zvezi s projektom na občini Vransko sta Franc Sušnik in Marija
Jerman.

Župan pove, da poleg mulčenja poteka tudi sečnja dreves ob cestah,
tako da se na takšen način zagotavlja boljša prevoznost oz.
preglednost cest.
- Pri sečnji obcestnega drevja na odcepu do kmetije Cencelj (GC
093 146 Kapus- Prosivnik) so nekateri občani pripravljeni nuditi
svojo pomoč, zato prosim, če se jih lahko obvesti o pričetku
omenjenih del.
Župan pove, da kot je bilo dogovorjeno bodo o tem občani, ki so
pripravljeni nuditi svojo pomoč o pričetki del obveščeni.
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g) Ksenija Rovan Krivec
- Opozarja, da so mostnice na mostu čez Bolsko v Brodeh
razmajane in bi jih bilo potrebno pritrditi.

Številka 50/2015 – 30. 10. 2015
Sledi glasovanje za sprejem Letnega programa športa za leto 2016:
- 11 glasov ZA, 0 glasov PROTI
Župan ugotovi, da je bil sprejet:

Župan pove, da se bodo mostnice ustrezno uredile.
- Kakšna je možnost postavitve zaščitnih ograj okoli gradbišča
»Sončni vrtovi v Brodeh« ?
Župan pove, da bi občina lahko to naredila in se vknjižila na
premoženje, ampak tam je skoraj 1000 m ograje, kar je zelo velik
zalogaj in ocenjuje, da bi bil skoraj vsak vložek v to gradbišče za
občino izgubljen, za vse kar se tam dogaja pa so odgovorni lastniki.
Nazadnje je bila tudi podana prijava na inšpekcijske organe,
odgovor je bil posredovan v vednost svetnikom.
- Kako poteka prijava na aplikacijo iHELP oz. kdaj bo izobraževanje,
ki je bilo predvideno za vse občane
Župan pove, da je termin za izobraževanje že določen in sicer 6.
oktober 2015 ob 19. uri v predavalnici Inovacijskega centra Vransko,
Vransko 66a.
Zadeva se ja obravnavala tudi na gasilskem poveljstvu občine.
Ponovno se bodo posredovali podatki za možnost prijave, objavljeni
pa bodo tudi na spletnih straneh občine Vransko in v Informatorju.
h) Monika Ferme
- Kdaj se bodo sanirale luknje na cesti v Zgornjih Limovcah?
Župan pove, da se bo zadeva posredovala koncesionarju, ki bo
ustrezno ukrepal.
Ad3 Zaključni račun Občine Vransko za leto 2014 – nadaljevanje
prekinjene točke 6 (5. RS OS)
Uvodno obrazložitev poda župan in pove, da se lahko točka iz 5.
redne seje OS nadaljuje, ker je Nadzorni odbor Občine Vransko
predložil končno poročilo o pregledu Zaključnega računa ( v
nadaljevanju ZR) Občine Vransko za l. 2014. Odpre razpravo v
kateri sodelujejo Jože Matko, Sonja Cencelj in predsednica NO
Občine Vransko Božena Macarol, ki podrobno obrazloži Končno
poročilo ZR Občine Vransko za l. 2014.

Sklep št. 93
Občinski svet občine Vransko sprejme Letni program športa v
občini Vransko za leto 2016 v predloženem besedilu.
Ad6 Merila za vrednotenje programov športa v Občini Vransko
za leto 2016
Župan poda obrazložitev in odpre razpravo v kateri sodelujeta Jože
Matko in Vid Križnik.
Sledi glasovanje potrditev Meril za vrednotenje programov športa v
Občini Vransko za leto 2016:
- 11 glasov ZA, 0 glasov PROTI
Župan ugotovi, da je bil sprejet:
Sklep št. 94
Občinski svet Občine Vransko potrdi Merila za vrednotenje in
izbor programov športa v občini Vransko za leto 2016, v
predloženem besedilu.
Ad7 Sprejem mnenja o kandidatki za ravnateljico OŠ VranskoTabor
Župan preda besedo predsednici Komisije za mandatna vprašanja,
volitve, imenovanja in priznanja Kseniji Rovan Krivec, ki poda
obrazložitev, nato odpre razpravo v kateri nihče ne sodeluje.
Sledi glasovanje o sprejemu mnenja o kandidatki za ravnateljico OŠ
Vransko-Tabor:
- 11 glasov ZA, 0 glasov PROTI
Župan ugotovi, da je bil sprejet:
Sklep št. 95
Občinski svet Občine Vransko poda pozitivno mnenje k
imenovanju ge. Majde Pikl za ravnateljico OŠ Vransko – Tabor.
Ad8 Premoženjsko pravne zadeve

Sledi glasovanje za sprejem Zaključnega računa za l. 2014:
- 11 glasov ZA, 0 glasov PROTI

Ad 8.1 Ukinitev javnega dobra na nepremičnini parcelna št.
814/1 k.o. Tešova

Župan ugotovi, da je bil sprejet:
Sklep št. 91
Občinski svet Občine Vransko sprejme Zaključni račun Občine
Vransko za l. 2014, v predloženem besedilu.
Ad4 Seznanitev s poročilom o polletnem poslovanju Občine
Vransko za leto 2015

Župan poda obrazložitev in odpre razpravo. V razpravi nihče ne
sodeluje.
Sledi glasovanje o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini parcelna
št. 814/1 k.o. Tešova:
- 11 glasov Z, 0 glasov PROTI
Župan ugotovi, da je bil sprejet:

Uvodno obrazložitev poda župan in preda besedo računovodji Petri
Slatinšek. Odpre razpravo v kateri nihče ne sodeluje.
Sledi glasovanje o seznanitvi s poročilom o polletnem poslovanju
Občine Vransko za leto 2015:
- 11 glasov ZA, 0 glasov PROTI
Župan ugotovi, da je bil sprejet:
Sklep št. 92
Občinski svet Občine Vransko se je seznanil s poročilom o
izvrševanju proračuna občine Vransko za obdobje 1.1.2015 do
30.6.2015, v predloženem besedilu.
Ad5 Letni program športa za leto 2016
Župan poda obrazložitev in odpre razpravo v kateri nihče ne
sodeluje.
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Sklep št. 96
Občinski svet Občine Vransko sprejme ukinitev javnega dobra
na nepremičnini parcelna št. 814/1 k.o. Tešova, v predloženem
besedilu.
Ad9 Vloga Lovske družine Vransko za sofinanciranje fasade na
lovskem domu Vransko- predlog Odbora za kmetijstvo
Župan preda besedo predsednici Odbora za kmetijstvo Sonji
Cencelj, ki poda obrazložitev. Župna nato odpre razpravo, v kateri
nihče ne sodeluje.
Sledi glasovanje o vlogi LD za sofinanciranje fasade na lovskem
domu Tešova:
- 11 glasov ZA, 0 glasov PROTI
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Župan ugotovi, da je bil sprejet:

Ad1: Sprejem mnenja o kandidatu za ravnatelja Glasbene šole
»Risto Savin« Žalec

Sklep št. 97
Občinski svet Občine Vransko potrdi sofinanciranje fasade na
Lovskem domu Tešova v višini 2.000,00€ iz proračuna 2015 in
2.000,00€ iz proračuna 2016, v predloženem besedilu.

Člani občinskega sveta so glasovali o naslednjem predlogu sklepa:
»Občinski svet Občine Vransko daje pozitivno mnenje k imenovanju
mag. Gorazda Kozmusa za ravnatelja Glasbene šole »Risto Savin«
Žalec.

Seja je bila zaključena ob 21.45
Svetu zavoda Glasbene šole »Risto Savin« Žalec se posreduje
obrazloženo mnenje o kandidatu mag. Gorazdu Kozmusu v
predloženem besedilu.«

Korespondenčna seja je bila sklicana zaradi nujnosti pravočasnega
odziva na poziv sveta zavoda Glasbene šole »Risto Savin« Žalec za
posredovanje mnenja o kandidatu za ravnatelja glasbene šole.
Seja je po elektronski pošti potekala od torka, 6. 10. 2015, od 9. ure
dalje, do četrtka, 8. 10. 2015, do 12. ure.
Predlagan je bil naslednji dnevni red:
1. Sprejem mnenja o kandidatu za ravnatelja Glasbene šole »Risto
Savin« Žalec

Glasoval/-a
(ZA / PROTI)

Dan in ura
glasovanja

Glasoval/-a
(DA / NE)

Občinski
svetnik/-ca

Rezultat glasovanja o potrditvi predlaganega dnevnega reda je bil
naslednji:

ANICA JAGODIČ

DA

7. 10. 2015; 11:03

ZA

MAJA PRESEKAR

DA

6. 10. 2015; 9:04

ZA

KSENIJA ROVAN
KRIVEC

NE

-

-

PEČOVNIK MARJAN

NE

-

-

ERVIN PEPEL

DA

6. 10. 2015; 12:24

ZA

VID KRIŽNIK

DA

6. 10. 2015; 9:14

ZA

ALENKA
LEBENIČNIK

DA

6. 10. 2015; 11:50

ZA

MONIKA FERME

NE

-

SONJA CENCELJ

DA

8. 10. 2015; 10:59

KOKOVNIK IVAN

NE

-

MATKO JOŽE

DA

6. 10. 2015; 22:10

ZA
ZA

Glasoval/-a
(ZA / PROTI)

8. Zapisnik 3. korespondenčne seje občinskega sveta

Rezultat glasovanja je bil naslednji:

Dan in ura
glasovanja

Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

Glasoval/-a
(DA / NE)

Zapisala
Mateja Godler l. r.

Občinski
svetnik/-ca

Številka: 0320/2015/02
Vransko, 22. 9. 2015

ANICA JAGODIČ

DA

7. 10. 2015; 11:03

ZA

MAJA PRESEKAR

DA

6. 10. 2015; 9:04

ZA

KSENIJA ROVAN
KRIVEC

NE

-

-

PEČOVNIK MARJAN

NE

-

-

ERVIN PEPEL

DA

6. 10. 2015; 12:24

ZA

VID KRIŽNIK

DA

6. 10. 2015; 9:14

ZA

ALENKA
LEBENIČNIK

DA

6. 10. 2015; 11:50

ZA

MONIKA FERME

NE

-

SONJA CENCELJ

DA

8. 10. 2015; 10:59

KOKOVNIK IVAN

NE

-

MATKO JOŽE

DA

6. 10. 2015; 22:10

ZA
ZA

Ker je za potrditev predloga sklepa glasovalo sedem od enajstih
članov občinskega sveta, je bil le-ta sprejet.
Sklep št. 99
Občinski svet Občine Vransko daje pozitivno mnenje k
imenovanju mag. Gorazda Kozmusa za ravnatelja Glasbene
šole »Risto Savin« Žalec.
Svetu zavoda Glasbene šole »Risto Savin« Žalec se posreduje
obrazloženo mnenje o kandidatu mag. Gorazdu Kozmusu v
predloženem besedilu.
Korespondenčna seja je bila končana 8. 10. 2015, ob 12. uri.
Številka: 012/2015
Vransko, 8. 10. 2015
Zapisal
Rudolf Pušnik l. r.

Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

Ker je za potrditev dnevnega reda glasovalo sedem od enajstih
članov občinskega sveta, je bil le-ta sprejet.
Sklep št. 98
Sprejme se naslednji dnevni red 3. korespondenčne seje:
1. Sprejem mnenja o kandidatu za ravnatelja Glasbene šole
»Risto Savin« Žalec

* Uradne objave Občine Vransko niso lektorirane.
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